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Rubrika e aktiviteteve
Muaji

J

Data

Pjesemarrja

Tirane

Panair ne City park

6

9

Tirane

Takim me perfaqesuesen e GIZ

1

10

Tirane

Takim me perfaqesuesen e GIZ-EDEP

2

12-13

Tirane

Panair ne City park

6

Tirane

Takim i OJQ-ve me Zv.Ministren e Punes CSSHB

3

Tirane

Interviste e Znj.Flutura Xhabija per Ora news

1

Tirane

1
6

14

19-20

Tirane

Dorezimi i certificates se mirnjohjes per
Znj.Nora Malaj
Panair ne City park

21

Tirane

Takim pune me artizanet e SHGPAZ

14

22

Tirane

Takim me fituese e Çmimit Nobel Muhamed Junus

14

24

Tirane

5

26-27

Tirane

Takim me Z.Dragan Radic , perfaqsuese i ILO ne
zyrat e SHGPAZ
Panair ne City park

6

28

Tirane

Pjesemarrja ne forumin e grave LGI

2

29

Tirane

Takim

2

N

R

Aktiviteti

5-6

A

A

Vendi

me Z.Ilir Dashi

Numri i aktiviteteve të organizuara nga SHGPAZ- 11 aktivitete
Numri i aktiviteteve të organizuara nga të tjerët - 3 aktivitete
Numri i pjesemarrëseve në aktivitete – 69 pjesemarres
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Aktivitetet ne foto

14 janar 2013,Takim me Zv.Ministren e PÇSSHB

21 janar 2013, takim me artizanet e Shgpaz
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22 Janar 2013, takim me fituesin e çmimit nobel Muhamed Junus

24 janar 2013
Takim me drejtorin e pergjithshem te ILO, me seli ne Budapest (organizata nderkombetare e punes,
institucion i OKB-se)
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DISA TE DHENA THELBESORE FAKTIKE PER VEPRIMTARINE E
SHGPAZ PER VITIN 2012
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Guida e femrave te suksesshme
Gjithnje e me shume grate gjate misionit te tyre ne vendet e punes po perpiqen te luajne nje loje me
rregulla te qarta. Ajo çka mund te thuhet me siguri, femrat sot ndryshe nga meshkujt perfshihen ne
fusha krejtesisht te ndryshme dhe kerkojne keshilla te ndryshme per te arritur suksesin. Ja disa nga
mendimet qe japin ekspertet e huaj.

Tako bashkepunetoret
Vite me pare kur ishte ende e ligjshme te pyesje nje grua se çfare mendonte bashkeshorti per karrieren e
saj, mund te konsiderohej disi negativ fakti se ajo duhet te takohej edhe me bashkepunetoret, kjo e bente
ate te ndihej me pak e pushtetshme.
Sot, grate ndiejne se kane fuqi te barabarta karshi meshkujve dhe nuk po zhgenjejne vetveten. Si grate,
ashtu edhe burrat paguhen njesoj ne biznes per aq kohe sa te parat behen me femije, pastaj grate
penalizohen me shume sesa burrat. Pra, meshkujt dhe femrat afrohen ne takime si te barabarte.Ceshtja
me e rendesishme eshte se nese grate punojne rreth 40 ore ne jave, ato do te jene te detyruara te takojne
njerezit qe duan ne zyren e tyre. Nese i thoni vetes se te gjithe meshkujt kane perparesi te
jashtezakonshme, atehere do te viheni ne nje disavantazh te madh. Nese doni te keni femije, atehere do
t’ju duhet te vini martesen si prioritet perballe karrieres. Kjo nuk eshte nje gje e cila eshte e fiksuar, pra
jo aq radikale, eshte e bazuar ne shume kerkime. Nuk duhet te mendoni se grate nuk jane te barabarta me
burrat, kjo do t’ju vendose ne situata aspak te kenaqshme.

Trego elegancen femerore ne masen e duhur
Nese ke dyshime per menyren se si duhet te duket nje femer ne ambientin e punes, atehere ju duhet t’i
referoheni shembujve te suksesshem. Kerkimet tregojne se ka nje ndryshim shume te madh ne te
konceptuar, por edhe ne arritjen e suksesit kur nje femer vishet ne stilin e nje mashkulli dhe kur vishet
me nje stil te mire. Psikologu Marianne LaFrance thote se te veshurit e nje fundi mesatarisht te
shkurter e tregon nje grua te zgjuar, i nje fundi shume te gjate e tregon te paraqitshme dhe shume te
shkurter shume djaloshar. E njejta gje vlen edhe per menyren e te stiluarit te fytyres. Nese ajo eshte e
ekzagjeruar kjo do te thote se ju po perpiqeni shume; nese ju jeni ne nivel mesatar, kjo do te thote se
mund te arrini gjithçka qe deshironi.
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WVP – Group. Ky është një grupim nderkombetar me qendër në Graz të Austrisë, kompania
mëmë e të cilit është themeluar në vitin 1985 dhe sot e ka të zgjeruar veprimtarinë e tij të ndërmjetë
simit në sigurime dhe konsulencës financiare në shumë shtete të Evropës.

Ndermjetesimi Për të vendosur rreth produktit optimal para se gjithash është e nevojshme që në
mënyrë objektive të konstatohet se cilat janë kërkesat dhe nevojat e klientit. Ndërmjetësi, pastaj, është në
gjendje që për klient përkatës të bëje zgjedhjen më të përshtatshme e cila ofrohet në treg.
Ne krahasojmë dhe analizojmë produktet që ofrohen në treg dhe sipas të dhënave të klientit gjejmë
zgjidhjen më të mirë të mundshme. Në vijim disa nga parametrat më relevante për përzgjedhjen e
produktit optimal Programet e sigurimit kanë disa karakteristika:
- primi i sigurimit
- shuma e siguruar
- mbulesat shtesë
- niveli i sigurisë së investimeve
- fitimi i pritur
- mundësia e ndryshimeve
Informohuni për çdo gjë që Ju intereson rreth ofertave në treg kushteve të sigurimit, realizimit të
dëmshpërblimeve si dhe gjitha çështjeve tjera të cilat janë pjesë e veprimtarisë tonë!
T’i ofrojmë klientit siguri për të ardhmen – kjo është kompetencë thelbësore e jona. Prapa nesh qëndron
një know-how i sprovuar 25 vjeqar prandaj konsiderojmë se jemi burim nga më të besueshmit sa i përket
informatave dhe këshillave nga fusha e sigurimeve dhe ajo e shërbimeve financiare.
Oferta jonë për klientin është e bazuar në disa shtylla të forta:
* Asistojmë në disenjimin e një të ardhme më të sigurt për klientin
* Jemi të pavarur nga kompanitë me të cilat bashkëpunojmë
* Rrespektojmë përgjegjësinë që kemi ndaj klientit dhe përgjigjemi në të gjitha pyetjet e tij
* Përgjigjemi për kualitetin e punës sonë
Permblodhi

Znj.Mediana Rexha

Perfaqesuese e WVP&broker, prane ne SHGPAZ
Redaktoi fxh
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Sigurimet shoqerore gjate vitit 2013
Për tregun e sigurimeve, duket se më në fund ka “dritë” në tunel. Të paktën kështu shpresojnë drejtuesit e
shoqërive të sigurimit. Ata thonë se pas një viti ku mbizotëroi humbja, tregu ka nisur pak e nga pak të gjallërohet.
“Nuk do të mund të kemi një rritje impresionuese, pasi kriza ende vazhdon, thonë drejtues të shoqërive të
sigurimit që operojnë në vend”.
Sipas tyre, tregu i sigurimeve të Jetës, që deri tani ka njohur vetëm tendencë në rënie (11-mujori 2012, 17.5%) do
të mund të gjallërohet disi. “Ky është një vit elektoral, shteti ka parashikuar buxhetin më të madh dhe ky është një
sinjal se do të ketë rritje të investimeve, që do të thotë më shumë frymëmarrje për ekonominë”, thonë drejtuesit e
shoqërive të sigurimit. Sipas tyre, me rritjen e kreditimit të ekonomisë, do të rritet edhe portofoli i sigurimit të
Jetës, i cili varet kryesisht nga produkti “Jetë debitori”. Ata thonë se deri tani ka pasur ripërtëritje të kolateraleve
dhe jo sigurime të reja, duke qenë se bëhet fjalë për marrëveshje që kanë efekt afatgjatë, ndërsa mendohet se mund
të ketë një ecje pozitive në këtë drejtim.
Ajo që parashikojnë kompanitë e sigurimit që operojnë në segmentin e “Jo-Jetës” është vazhdimi i rritjes së
volumit të primeve të shkruara bruto. Shoqëritë e sigurimit parashikojnë rritje të mëtejshme të primit të sigurimit
të detyrueshëm motorik, TPL, në rreth 30-40% deri në fund të vitit 2013. Paralelisht do të ecet edhe me rritjen e
pagesës së dëmeve, duke qenë se futja në “lojë” e përmbaruesve privatë ka shtuar presionet.
Edhe sa i përket sigurimit të Kartonit Jeshil, primi i të cilit është ulur ndjeshëm që pas liberalizimit, shoqëritë e
sigurimit parashikojnë rritje çmimi. Sipas tyre, gjatë këtij viti do të shkohet drejt tarifës që ishte para liberalizimit,
pra në rreth 400 euro.
Ata shprehen se përmirësimi i kuadrit ligjor që po synon të bëjë AMF do të mund të shoqërohet me efekte pozitive
në lidhje me operimin e kompanive, qoftë ato me kapital tërësisht shqiptar apo edhe të përbashkët.
Për konkurrencën ata thonë se është ashpërsuar veçanërisht në segmentin e sigurimeve të detyrueshme motorike.
Futja e një kompanie të re ka bërë që “torta” të ndahet edhe më.
Por, për drejtuesit e shoqërive të sigurimit, ky treg ka ende hapësira për t’u rritur. Mungesa e kulturës së
sigurimit te shqiptarët vlerësohet si një nga pengesat kryesore të zhvillimit të këtij tregu. Vlera mesatare 15-20
euro për frymë, nga operatorët, cilësohet si shumë e ulët dhe për këtë nuk është faji i portofolit.
Nga ana tjetër, edhe Autoriteti i mbikëqyrjes financiare ka bërë me dije se gjatë këtij viti do të ndërmarrë një sërë
masash, për veprimtaritë që ajo mbikëqyr.
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Informacione mbi ndryshimin e projektligjeve per OJQ‐te
https://www.dropbox.com/s/vtor56n7tfob701/projektligj_per_disa_shtesa_dhe_ndryshime_ne_ligjin_per_OJFte.pdf
https://www.dropbox.com/s/9jd7bbcl1nljgqg/projektligj_mbi_masat_kunder_financimit_te_terrorizmit.pdf

BURSA STUDIMI- TE MBULUARA KREJTESISHT FINANCIARISHT
_ _________________________________________
Nese ju intereson ndonje nga keto na shkruani, per informim te metejshme
1. MUNDESI STUDIMI
1.1 Mundesi studimi: Thirrje per aplikime per studime ne United World Colleges (Afati i fundit per
aplikimet: 1 Mars 2013) (ne Shqip).
1.2 Programi i diplomimit ne ekonomiks, Universiteti i Alicante, Spanje (Afati i fundit per aplikimet:
31 Maj 2013) (ne anglisht).
2.
MUNDESI PUNESIMI
2.1 Pune kerkimore e paguar ne Universitetin e Teknologjise Vjene, Austri(Afati i fundit per
aplikimet: 28 Shkurt 2013) (ne anglisht).
2.2 Pozicion PhD me pagese, profile menaxhim, Erim Rotterdam (Afati i fundit per aplikimet: 15
Mars 2013) (ne anglisht).
3.
MUNDESI PJESEMARRJEJE NE KONFERENCA
3.1 Konference “Roli i te rinjve ne projektin e te ardhmes Europiane”, 6-12 Tetor 2013 Bruksel (Afati
i fundit per aplikimet: 28 Shkurt 2013) (ne anglisht).
4.
MUNDESI PJESEMARRJE NE TRAJNIME
4.1 Seminar mbi fuqizimin e migrimit tek te rinjte (Afati i fundit per aplikimet: 21 Shkurt 2013) (ne
anglisht).
4.2 Shkolle verore, “Politika e qytetareve”, 8 - 19 Korrik 2013, Universiteti i Europes Qendrore
Budapest, Hungary (Afati i fundit per aplikimet: 28 Shkurt 2013) (ne anglisht).
5.
MUNDESI APLIKIMI PER GRANTE
5.1 Grante per individe apo organizata qe punojme me femijet (Afati i fundit per aplikimet: 1 Prill
2013) (ne anglisht).
6.
INFORMACIONE TE TJERA
6.1 Pergatitje doreshkrimesh per JCC: Gazeta e biznesit dhe krkimit shkencor ne ekonomi (Afati i
fundit per aplikimet: 28 Shkurt 2013) (ne anglisht).
6.2 Partnerët Shqiperi do te realizoje per here te pare konkursin kombetar ide te gjelberta
2013 (Afati i fundit per aplikimet: 1 Mars 2013) (ne Shqip).
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« GUIDA E TIRANES 2012-2013 »
dhe ne Facebook me logon
« SHOQATA E GRAVE PROFESIONISTE
AFARISTE
DHE ZEJTARE »

Redaktim&pergatitje perfumdimtare

msc.Flutura XHABIJA

Mblodhi materialet & draftoi

jur.Marjeta MAZNIKU

Ndihmuan me verejtje shume bashkepunetore te jashtme
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